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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

Informácia podľa § 19 a §20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov. 

Článok 1 

Prevádzkovateľ 

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných 
právnych predpisov 1

• Takouto osobou je Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, zriadená zákonom č. 302/2001 Z. z. o o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) (ďalej len 
,,Úrad PSK alebo prevádzkovatel"'). 

Úrad PSK spracúva Vaše osobné údaje iba prostredníctvom poverených osôb - zamestnancov, 
ktorí boli dôkladne poučení o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. 

Úrad PSK má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na 
spracúvanie a ochranu osobných údajov. Výkonom funkcie zodpovednej osoby je poverená 
spoločnosť AutoCont SK, a.s., prostrednítvom Mgr. Marián Magdolena, Phd.. Túto osobu 
môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese marian.magdolen@autocont.sk na telefónnom čísle 
0902 424 429. 

Článok 2 

Účel spracúvania osobných údajov 

Úrad PSK spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako jej to ustanovujú všeobecne 
záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej 
osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ 
dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy Úradu PSK neposkytne, je 
prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez posktynutých osobných 
údajov nie je možné vykonať. 

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu klienta je nevyhnutné pre plnenie povinností 
stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri spracúvaní osobných údajov na 
základe právnych predpisov nájdete relevantné ustanovenia na formulároch a žiadostiach, 
ktoré poskytuje ako vzor Úrad PSK na svojej internetovej stránke alebo prostredníctvom 
svojich zamestnancov. Pokiaľ máte pochybnosti o právnom základe spracúvania osobných 
údajov, kedykoľvek sa obráťte na zamestanancov úradu alebo na zodpovednú osobu. 

Úrad PSK spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to 
najmä formou evidencie osôb vstupujúcich do budovy Úradu PSK alebo informovania 
verejnosti o akciách a podujatiach organizovaných Úradom PSK alebo aj o činnostiach 
predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom fotografií, videií, 
novinových článkov a pod a tieto sa uverejňujú na internete (webovom sídle PSK, resp. 
sociálnych sieťach) alebo v televíznom alebo tlačovom spravodajstve. 

1 
§ 5 o) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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V špecifických prípadoch pri plnení úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verejnej moci (napríklad vykonávanie verejných zasadnutí Zastupiteľstva) sa s ohľadom na 
umožnenie prístupu k zasadnutiam širokej verejnosti spracúvajú osobné údaje aj 
prostredníctvom kamerového systému, ktorý zabezpečuje živý prenos zasadnutia na internet 
(záznam môže zobrazovať všetky osoby prítomné v mieste zasadnutia) a tento záznam je 
možné si v archíve pozrieť aj po ukončení zasadnutia Zastupiteľstva. 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „zákon 
o ochrane osobných údajov"), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo 
oprávneného záujmu prevádzkovateľa je Úrad PSK povinná získať na spracúvanie osobných 
údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť 
poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na 
poskytnutie služby. 

Aktuálny zoznam účelov, na ktorý sú spracúvané osobné údaje na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja nájdete v prílohe tohto dokumentu. 

Článok3 

Rozsah spracúvaných osobných údajov 

Úrad PSK ako prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné 
a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie 
platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností vyžadovaných zákonom. 

V prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy spracúva Úrad PSK aj osobitnú kategóriu 
osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví, údaje o bezúhonnosti alebo o príslušnosti 
k politickým stranám a hnutiam. 

V prípade ak je to ustanovené právnymi predpismi sa vyžaduje od dotknutých osôb aj 
uvedenie rodného čísla, ako všeobecného identifikátora dotknutej osoby v Slovenskej 
republike. 

Článok 4 

Tretie strany 

Úrad PSK má na základe právnych predpisov povinnosť, niektoré osobné údaje zdieľať 
s orgánmi verejnej moci a okrem toho môže samostatne bez súhlasu dotknutej osoby poveriť 
spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí môžu osobné údaje spracúvať iba 
v mene prevádzkovateľa, podľa jeho pokynov a sú poverení na základe zmluvy. Úrad PSK 
má poverených sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v jeho mene a na základe 
jeho pokynov. Zoznam sprostredkovateľov tvorí súčasť záznamov o spracovateľských 
činnostiach prevádzkovateľa a je možné ho nájsť v prílohe tohto dokumentu. 
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Zoznam subjektov, ktorým Úrad PSK poskytuje v špecifických situáciách osobné údaje na 
základe všeobecne záväzných právnych predpisov aj bez súhlasu dotknutej osoby: 

súdy a orgány činné v trestnom konaní 

súdni exekútori 

daňové orgány 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Ministerstvo financií SR 

Ministerstvo zdravotníctva 

Centrálny register zmlúv 

poskytovatelia sociálnych služieb 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

iné subjekty, keď to ustanovuje zákon. 

Článok 5 

Doba spracúvania osobných údajov 

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov. Úrad PSK je povinný 
viesť registratúru a má vypracovanú vnútornú smernicu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. 
z. o archívoch a registratúrach, v ktorej v súlade s právnymi predpismi a na základe
schválenia Štátneho archívu má stanovené doby spracúvania, archivácie a doby a spôsobu
likvidácie osobných údajov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov.

Pokiaľ si nie ste istý ako dlho sa budú Vaše údaje spracúvať, môžete sa túto informáciu 
dozvedieť z vnútorného predpisu alebo sa opýtať príslušného zamestnanca alebo zodpovednej 
osoby. 

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že 
pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné 
údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci Úradu PSK máme 
nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že 
informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim 
osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne 
potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia 
prístupu k osobným údajom. 

Článok 6 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie 
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Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyuz1vame profilovanie alebo automatizované 
individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre 
Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom. 

Článok 7 

Pôvod osobných údajov 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne 
prostredníctvom papierových alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné 
údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie 
záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši 
zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie mozeme 
v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií 
alebo webových stránok. 

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na 
prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo priamo kontaktujte zodpovednú 
osobu. 

Článok 8 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov 

Podľa §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti právo vyžadovať od Úradu PSK: 

Právo na prístup k osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú 
spracúvané prevádzkovateľom. Úrad PSKje povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, 
ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o: 

účele spracúvania, 

kategórii spracúvaných osobných údajov, 

príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje 
poskytnuté, 

dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie, 

práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo 
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 

práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) 
na Úrad na ochranu osobných údajov, 

informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od 
Vás, 

informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, 
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informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. 

Právo na opravu 

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba 
aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že 
niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte 
nás prosím a my osobné údaje opravíme. 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej 
žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov 
podlieha preskúmaniu zodpovednej osoby, ktorá dohliadne na vymazanie osobných údajov, 
pokiaľ sú splnené zákonné podmienky. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie 
považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie 
právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje 
spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa 
neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné 
s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek. 

Právo na prenosnosť údajov 

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo 
na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť 
kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané 
osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné. 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie 

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie 
osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu 
prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 
výkone verejnej moci zverenej Úradu PSK. Pre tieto účely sa môžete obrátiť priamo na 
zodpovednú osobu. 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek 
obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so 
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sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, 
http s:// dataprotection. gov. sk 

Článok 9 

Možnosti uplatnenia práv dotknutých osôb 

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť osobne 
na Úrade PSK, písomne na adrese Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo kontaktovaním 
zodpovednej osoby Mgr. Marián Magdolen, PhD. na adrese marian.magdolen@autocont.sk 
alebo na telefónnom čísle 0902 424 429. 

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť 
zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe 
zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady 
spojené s poskytnutím požadovaných informácií. 

Všetky informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa snaz1me vybaviť najneskôr do 
jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov 
sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí 
predÍžiť túto lehotu o dva mesiace. O predÍžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme 
samozrejme vždy informovať. 

Článok 10 

Cookies policy 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne 
alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová 
stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a 
umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. 

Prešovský samosprávny kraj používa cookies na rôzne účely. Zoznam cookies, ktoré 
používame, typ a účel ich použitia, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 

Použitie cookies Názov 

Identifikuje každú JSESSIONID 
jedinečnú 
návštevnícku session 
(návštevu stránky) 
pomocou náhodne 
vygenerovaného kódu 
Štatistické údaje _utm.gif 
zbierané v anonymnej podobe, 
ktoré sa využívajú na vytváranie utma 
reportov o používaní našich 
webových utmb-
stránok. 

utmc 

utmt-
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Použitie pre Koniec 
doménu alatnosti 

www.120-kraj.sk Do konca 
relácie 

www.120-kraj.sk Do konca 
relácie 

www.120-kraj.sk 2 roky 

www.120-kraj.sk Do konca 
relácie 

www.120-kraj.sk Do konca 
relácie 

www.120-kraj.sk Do konca 
relácie 

Tretia strana 

Nie 

USA, google-
analytics.com 
CZ, 
ann.livechatoo.com 
CZ, 
a no .1 i vechatoo. com 
CZ, 
app.livechatoo.com 
CZ, 
ann. livechatoo.com 
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-utmc www.go-kraj.sk 6 mesiacov CZ, 
aoo. livechatoo.com 

r/collect www.go-kraj.sk Do konca USA, doubleclick.net 
relácie 

Click_storage www.po-kraj.sk Do konca Nie 
relácie 

ims www.go-kraj.sk 19 dní CZ, 
aoo .1 i vechatoo. com 

Ictpref www.no-krai.sk 29 dní CZ 

Určuje jazyk naposledy Ing www.go-kraj.sk 29 dní Nie 
zobrazenej stránky. 

Používa sa na StatBrowserldn www.go-kraj.sk 2 mesiace Nie 
rozlíšenie používateľov ew 
a ich návštev pre 
štatistické účely. 

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách2 v znení 

neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť 

zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania 

cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme 

považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu. 

Naša organizácia používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a 

najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám 

predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť 

zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi informáciami alebo službami. Cookies používame tiež 

na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok. 

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej 

pošty, telefónu alebo inak. 

Ak nájdete na stránkach naseJ orgamzac1e linky na iné internetové stránky, prosím 

nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú 

spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si 

prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete 

prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje. 

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. 

Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové 

stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort. 

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez 

Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web 

stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač. 

https://suppo11.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies 

http s:// support. google. com/ chrome/ answer/9 5 64 7 ?hl =sk 

http s ://support.microsoft.com/sk-sk/help/2 78 83 5/how-to-delete-cookie-files-in-internet

explorer 

2 Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý 
užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie 
príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný 
v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo 
uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti 
na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ. 
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Článok 11 
Účinnosť smernice 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 12. 09.2018.

V Prešove, dňa 12.09.2018 

9 

v. r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda

Prešovského samosprávneho kraja



Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

Príloha 1 Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa článku 30 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 37 zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľ: 
Spoločný prevádzkovateľ: 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov 080 01, IČO: 37 870 475 
neuplatňuje sa 

Zástupca prevádzkovateľa: nie Je určený 
Zodpovedná osoba: 

' -

> Účel spracúvania

Útvar hlavného kontrolóra 

Kontrolná činnosť v rozsahu 

povinností § 19c zákona č. 

302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov 

Povinnosti prevádzkovateľa pri 

oznamovaní protispoločenskej 

činnosti a riešení podnetov 

Mgr. Marián Magdolen, PhD., marian.magdolen@autocont.sk (za spoločnosť AUTOCONT s.r.o.; Einsteinova 24,851 01 
Bratislava, IČO: 36 396 222) 

- ..

Právny základ 

§ 13 ods. 1 c)

zákona č. 18/2018 

Z.z

Osobitný predpis 

Zákon č. 302/2001 

Z. z. o samospráve

vyšších územných

celkov

§ 13 ods. 1 c)

zákona č. 18/2018 

Z. z.

-· . � 
C 

Dotknuté osoby 

- Zamestnanci

prevádzkovateľa

- Zamestnanci

organizácii

v zriaďovateľskej

pôsobnosti PSK

- Osoby podpisujúce

petície

- Sťažovatelia

- Osoby podávajúce

podnety

- Iné osoby, ktorých

osobné údaje sa

nachádzajú

v dokumentoch

podliehajúcich

kontrole

- oznamovatelia

protispoločenskej

činnosti

Kategórie osobných Kategórie 
Prenos do 

Opis bezpečnostných 
údajov príjemcov 

tretej Doba spracúvania 
opatrení 

krajiny 

Bežné osobné údaje Orgány činné - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

Osobitná kategória v trestnom konaní smernice základe manažmentu 

osobných údajov Zastupiteľstvo (Registratúrny rizík ochrany 

Výpis z registra trestov PSK poriadok) osobných údajov, 

posúdenia vplyvu na 

ochranu osobných 
(v rozsahu potrebnom údajov a opatrení 
pre vykonanie popísaných v GAP 
kontroly) Analýze. 

Bežné osobné údaje Orgány činné - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

v trestnom konaní smernice základe manažmentu 

V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

IO 
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- kontrolované osoby a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - pobytu oznamovateľa, posúdenia vplyvu na 

zákon č. 307/2014 iné osobné údaje ak sú ochranu osobných 

Z. z. o niektorých predmetom oznámenia údajov a opatrení 

opatreniach alebo spisu. popísaných v GAP 

súvisiacich s Analýze. 

oznamovaním

protispoločenskej

činnosti

Evidencia a vybavovanie § 13 ods. 1 c) - sťažovatelia Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

sťažností zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu titul, meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - trvalého pobytu, posúdenia vplyvu na 

zákon č. 9/201 O Z. telefónne číslo, adresa ochranu osobných 

z. o sťažnostiach elektronickej pošty, údajov a opatrení 

podpis. popísaných v GAP 

Analýze. 

Evidencia a riešenie petícií § 13 ods. 1 c) - Osoby podpisujúce Bežné osobné údaje - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zákona č. 18/2018 petície smernice základe manažmentu 

z. z. - V rozsahu titul, (Registratúrny rizík ochrany 

meno, priezvisko, poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - adresa trvalého posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 85/1990 pobytu, tel, číslo, e- ochranu osobných 

Zb. o petičnom mail, podpis. údajov a opatrení 

popísaných v GAP 
práve 

Analýze. 

Kancelária predsedu PSK- oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov 

Zverejňovanie informácií § 13 ods. 1 c) - Poslanci PSK Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

o zastupiteľstve na webovom zákona č. 18/2018 - Osoby, ktorých smernice základe manažmentu 

sídle PSK Z. z. osobné údaje sa V rozsahu ktorých (Registratúrny rizík ochrany 

nachádzajú osobné údaje sa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - v pripravovaných nachádzajú posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 302/2001 materiáloch na v pripravovaných ochranu osobných 

Z. z. o samospráve zasadnutie materiáloch na údajov a opatrení 

vyšších územných zasadnutie. popísaných v GAP 

celkov
Analýze. 
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Zverejňovanie informácií § 13 ods. 1 a) - Poslanci PSK Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
o poslancoch na webovom zákona č. 18/2018 - Predseda PSK Osobitná kategória smernice základe manažmentu 
sídle PSK, v tlačovinách Z. z. osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 
a sociálnych sieťach poriadok) osobných údajov, 

Súhlas dotknutej V rozsahu udeleného 
posúdenia vplyvu na 

osoby súhlasu dotknutej Podľa trvania 
ochranu osobných 

osoby. súhlasu dotknutej 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 

osoby 
Analýze. 

Vytváranie tlačových správ, § 78 ods. 2 - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
informovanie verejnosti, zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
vydávanie tlačovín Z. z. - iné osoby, ktoré sú V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

spomínané v správach a priezvisko, pozícia / poriadok) osobných údajov, 

funkcia dotknutej posúdenia vplyvu na 

osoby, fotografia, iné ochranu osobných 

osobné údaje podľa údajov a opatrení 

účelu. popísaných v GAP 
Analýze. 

Vedenie evidencie kontaktných § 13 ods. 1 f) - novinári Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
informácií na novinárov zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem zamestnávateľ, posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa telefón, adresa ochranu osobných 

elektronickej pošty. údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Akreditácia na medzinárodné § 13 ods. l f) - novinári Bežné osobné údaje Útvar cudzineckej - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
podujatia konané v zahraničí zákona č. 18/2018 - zástupcovia polície smernice základe manažmentu 
(Ukrajina) Z. z. účastníkov podujatia V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

- vystupujúce osoby v a priezvisko, poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem programe zamestnávateľ, číslo posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa OP/pasu, EČV. ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Kontakty na organizácie § 13 ods. l f) - štatutári OvZP PSK Bežné osobné údaje - - Po dobu Opatrenia prijaté na 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti zákona č. 18/2018 zverejnenia na základe manažmentu 
PSK Z. z. V rozsahu kontaktných webovom sídle rizík ochrany 

údajov (pozícia, meno PSK. osobných údajov, 

Oprávnený záujem a priezvisko, pracovné posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa telefónne číslo, adresa ochranu osobných 

elektronickej pošty). údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Schvaľovací proces a kontrola § 13 ods. 1 c) - účastníci zmluvných Bežné osobné údaje Centrálny register - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zmlúv v rámci Úradu PSK zákona č. 18/2018 vzťahov (zmluvné zmlúv smernice základe manažmentu 
v CRZ Ú PSK (zverejňovanie Z. z. strany - napr. Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 
zmlúv na internete) dodávateľ, odberateľ údajov vyplýva poriadok, osobných údajov, 

Osobitný predpis - a štatutárny orgán) z právnych predpisov Smernica posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 211/2000 SR (názov dodávateľa, na zabezpečenie ochranu osobných 

Z. z. o slobodnom adresa, titul, meno, elektronickej údajov a opatrení 

prístupe k priezvisko štatutárneho centrálnej popísaných v GAP 

informáciám orgánu). evidencie, Analýze. 

centrálnej 
evidencie a 
zverejňovania 
zmlúv) 

§5a ods. 14 zákona
č. 211/2000 z. z.

Zverejňovanie informácií, § 13 ods. 1 f) - Poslanci, verejní Bežné osobné údaje - - Po dobu Opatrenia prijaté na 
videozáznamov, fotografií na zákona č. 18/2018 činitelia zverejnenia na základe manažmentu 
webovom sídle a sociálnych Z. z. - Zamestnanci úradu, Fotografie, webovom sídle rizík ochrany 
sieťach organizácií videozáznamy PSK, resp. na osobných údajov, 

Oprávnený záujem v zriaďovateľskej Informácie v rozsahu 
iných webových posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa pôsobnosti PSK meno, priezvisko, titul, 
stránkach. ochranu osobných 

(OvZP PSK) funkcia, resp. v zmysle 
údajov a opatrení 

- Účastníci akcií súhlasu dotknutých 
popísaných v GAP 

Súhlas dotknutých 
realizovaných osôb. 

Analýze. 
osôb 

Úradom PSK, OvZP
(len poslanci) PSK a KOCR, resp.

inými organizáciami

Livechat - online a offline § 13 ods. l f) - Osoba komunikujúca Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
komunikácia s verejnosťou zákona č. 18/2018 cez Livechat smernice základe manažmentu 
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Z. z. (Registratúrny rizík ochrany 

Rozsah osobných poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem údajov - meno, e-mail, posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa telefón, história, ochranu osobných 

krajina/jazyk, údajov a opatrení 

Región/mesto, BAN popísaných v GAP 

(klient/IP, 1-1 O dní), Analýze. 

host, prehliadač, 

operačný systém, 

zariadenie 

Webové sídlo PSK § 13 ods. 1 f) - Backend Bežné osobné údaje - - Po dobu Opatrenia prijaté na 

- správa informačného zákona č. 18/2018 (registrovaní zverejnenia na základe manažmentu 

systému - CMS, redakčný Z. z. užívatelia, Backend (meno, 
webovom sídle rizík ochrany 

systém WebJet (backend) redaktori) priezvisko, titul, e-
PSK. osobných údajov, 

- zverejňovanie na websídle Oprávnený záujem 
- Osoby, ktorých mailová adresa, 

posúdenia vplyvu na 

PSK - frontend) prevádzkovateľa osobné údaje adresa, tel. kontakt) 
ochranu osobných 

sa zverejňujú Frontend (fotografie, 
údajov a opatrení 

videozáznamy, bežné 
popísaných v GAP 

osobné údaje) 
Analýze. 

Kancelária predsedu PSK - oddelenie práce a miezd 

Plnenie povinností § 13 ods. 1 b) - zamestnanci Bežné osobné údaje Sociálna - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zamestnávateľa súvisiacich zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa Osobitná kategória poisťovňa smernice základe manažmentu 

s pracovným pomerom alebo Z. z. osobných údajov Zdravotné (Registratúrny rizík ochrany 

obdobným vzťahom, vrátane Pracovná zmluva poisťovne poriadok) osobných údajov, 

predzmluvných 
Rozsah osobných Daňový úrad 

posúdenia vplyvu na 

vzťahov, bezpečnosti a ochrany ochranu osobných 

zdravia pri práci a požiarnej § 13 ods. 1 c) údajov vyplýva Doplnkové 
údajov a opatrení 

ochrany zákona č. 18/2018 
z právnych predpisov dôchodkové 

popísaných v GAP 

Z. z. 
SR (zákonník práce, sporiteľne 

Analýze. 

Osobitný predpis -
zákon o sociálnom Dôchodkové 

zákon č. 311/2001 
poistení, zákon správcovské 

Z. z. Zákonník
o zdravotnom poistení, spoločnosti 

práce zákon o dani Exekútori 
z príjmov, zákon

o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri Sprostredkovatelia 

práci, a iné).
AutoCont SK, a.s. 
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ID.EST, s.r.o. 

Evidencia oznámení funkcií, § 13 ods. I c) - vedúci zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zamestnaní, činností zákona č. 18/2018 Úradu smernice základe manažmentu 
a majetkových pomerov z. z. Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 

v rozsahu formulára poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - Oznámenie funkcií, posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Zákon č. 357/2004 zamestnaní, činností 
údajov a opatrení 

Z. z. o ochrane a majetkových 

verejného záujmu pomerov podľa popísaných v GAP 

pri výkone funkcií ústavného zákona č. Analýze. 

verejných 357/2004 Z. z. 

funkcionárov o ochrane verejného
záujmu pri výkone
funkcií verejných
funkcionárov.

Organizácia výberových § 13 ods. 1 c) - uchádzači o pozíciu Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
konaní na riaditeľov zákona č. 18/2018 riaditeľa smernice základe manažmentu 
organizácií v zriaďovacej Z.z Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
pôsobnosti PSK a vedenie ich v rozsahu v ako sa poriadok) osobných údajov, 
osobných spisov 

Osobitný predpis nachádzajú posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 302/200 I v podkladoch ochranu osobných 

Z. z. o samospráve uchádzača (životopis, údajov a opatrení 
popísaných v GAP 

vyšších územných žiadosť o zamestnanie, 
a pod.) Analýze. 

celkov

Spracúvanie fotografie na § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
účely identifikácie zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
zamestnanca Z. z. V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem fotografia. posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

prevádzkovateľa 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Kancelária podpredsedu PSK- oddelenie informatiky 

Podporné procesy pre § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje Sprostredkovateľ: - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
automatizované spracúvanie zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa, AutoCont SK, a.s. smernice základe manažmentu 
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osobných údajov z. z. - zamestnanci Všetky osobné údaje DWC Slovakia, (Registratúrny rizík ochrany 
(prevádzkovanie mailovej a štatutárne orgány spracúvané a.s. poriadok) osobných údajov, 
komunikácie, file servera, Oprávnený záujem ( osoby oprávnené v automatizovanej posúdenia vplyvu na 
správa pracovných staníc, prevádzkovateľa konať) dodávateľov forme. ochranu osobných 
Active Directory, telefónna a odberateľov tovaru údajov a opatrení 
ústredňa, SW Fabasoft, a služieb popísaných v GAP 
operatívne dátové úložiská) - klienti Analýze. 

prevádzkovateľa

- osoby v poštovom
a telefónnom styku
s prevádzkovateľom

Monitorovanie prístupu § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje Sprostredkovateľ: - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
a činností zamestnancov na zákona č. 18/20 18 prevádzkovateľa Slovak Telekom, smernice základe manažmentu 
sieti internet Z. z. V rozsahu činnosti a.s. (Registratúrny rizík ochrany 

dotknutej osoby na poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem internete. posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Zverejňovanie kontaktných § 78 ods. 3 - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
údajov zamestnancov Úradu zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
PSK Z. z. V rozsahu § 78 odsek (Registratúrny rizík ochrany 

3 zákona č. 18/2018 Z. poriadok) osobných údajov, 

z. posúdenia vplyvu na 

ev v prípade súhlasu 
ochranu osobných 

dotknutej osoby. 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Kancelária riaditeľa ÚPSK - oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia 

Príprava podkladov do § 13 ods. 1 c) - Poslanci PSK Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zastupiteľstva a zverejňovanie zákona č. 18/2018 - Osoby, ktorých smernice základe manažmentu 
výsledkov zastupiteľstva z. z. osobné údaje sa V rozsahu ktorých (Registratúrny rizík ochrany 
v aplikácií e-zastupiteľstvo nachádzajú osobné údaje sa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - v pripravovaných nachádzajú posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 302/2001 materiáloch na v pripravovaných ochranu osobných 

Z. z. o samospráve zasadnutie materiáloch na údajov a opatrení 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

vyšších územných zasadnutie. popísaných v GAP 

celkov Analýze. 

Vedenie Jednotného § 13 ods. 1 c) - zamestnanci Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

informačného systému zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa Osobitná kategória hospodárstva SR smernice základe manažmentu 

hospodárskej mobilizácie Z. z. - iné fyzické osoby, osobných údajov Orgány verejnej (Registratúrny rizík ochrany 

EPSIS JISHM ktorým môže byť v moci alebo osoby, poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - čase núdzového V rozsahu 
ktoré sa podieľajú posúdenia vplyvu na 

stavu, výnimočného na riadení štátu ochranu osobných 
zákon č. 179/2011 ustanovenom § 7 ods. v období krízovej 
Z. z. stavu alebo 1 O zákona č. 179/2011 

údajov a opatrení 

vojnového stavu
situácie popísaných v GAP 

o hospodárskej Z. z.

mobilizácií uložená pracovná Analýze. 

povinnosť alebo

vecné plnenie pre

potreby hospodárskej

mobilizácie

Plnenie povinností § 13 ods. 1 c) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zamestnávateľa zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 

súvisiacich bezpečnosťou Z. z. V rozsahu titul, meno (Registratúrny rizík ochrany 

a ochranou zdravia pri práci a priezvisko, pracovné poriadok) osobných údajov, 

a požiarnej ochrany 
Osobitný predpis - zaradenie, hodnotenie. posúdenia vplyvu na 

zákon č. 3 11/2001 
ochranu osobných 

Z. z. Zákonník údajov a opatrení 

práce popísaných v GAP 

Zákon č. 124/2006 Analýze. 

Z. z. o bezpečnosti

a ochrane zdravia

pri práci

Evidencia pracovných úrazov § 13 ods. 1 c) - zamestnanci Bežné osobné údaje Sociálna - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa Osobitná kategória poisťovňa smernice základe manažmentu 

Z. z. osobných údajov Pracovná (Registratúrny rizík ochrany 

zdravotná služba poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - V rozsahu evidencie Inšpektorát práce posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 124/2006 a formulárov na Zástupcovia 
ochranu osobných 

údajov a opatrení 
Z. z. o bezpečnosti nahlasovanie odborovej 

popísaných v GAP 
a ochrane zdravia registrovaných úrazov. organizácie 

Analýze. 
pri práci Orgány činné 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

v trestnom konaní 

Zoznam kontaktných osôb § 13 ods. 1 c) - štatutárne orgány Bežné osobné údaje Krízový štáb - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
v oblasti Civilnej obrany zákona č. 18/2018 zriaďovateľskej smernice základe manažmentu 
a krízového riadenia Z. z. organizácie

V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 
- osoba poverená a priezvisko, pozícia, poriadok) osobných údajov, 

riadením CO posúdenia vplyvu na 
Osobitný predpis - telefón, adresa 

zákon č. 42/1994 elektronickej pošty. ochranu osobných 

Z. z. o civilnej
údajov a opatrení 

ochrane
popísaných v GAP 

obyvateľstva
Analýze. 

Pomocná vojenská evidencia § 13 ods. 1 c) - zamestnanci Bežné osobné údaje Okresný úrad - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa Prešov smernice základe manažmentu 
z. z. V rozsahu dotazníka Územná vojenská (Registratúrny rizík ochrany 

pomocnej vojenskej správa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - evidencie. posúdenia vplyvu na 

zákon č. 569/2005 
ochranu osobných 

Z. z. o alternatívnej
údajov a opatrení 

službe v čase vojny
popísaných v GAP 

a vojnového stavu
Analýze. 

Vedenie registratúry a archívu § 13 ods. 1 c) - všetky osoby, ktorých Bežné osobné údaje Sprostredkovateľ: - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
prevádzkovateľa zákona č. 18/2018 osobné údaje sa Osobitná kategória DWC Slovakia, smernice základe manažmentu 

Z. z. nachádzajú na osobných údajov a.s. (Registratúrny rizík ochrany 
registratúrnych

Výpis z registra trestov poriadok) osobných údajov, 
záznamoch

Osobitný predpis -
posúdenia vplyvu na 

zákon č. 395/2002 Podľa rozsahu 
ochranu osobných 

Z. z. o archívoch registratúrnych 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 

a registratúrach záznamov. Analýze. 

Evidencia oznámení funkcií, § 13 ods. l c) - poslanci Bežné osobné údaje Komisia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zamestnaní, činností zákona č. 18/2018 - osoby zvolené Zastupiteľstva smernice základe manažmentu 
a majetkových pomerov Z. z. Zastupiteľstvom Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 

v rozsahu formulára poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - Oznámenie funkcií, posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 357/2004 zamestnaní, činností ochranu osobných 

Z. z. o ochrane a majetkových údajov a opatrení 

verejného záujmu pomerov podľa popísaných v GAP 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

pri výkone funkcií ústavného zákona č. Analýze. 

verejných 357/2004 z. z. 

funkcionárov o ochrane verejného

záujmu pri výkone

funkcií verejných

funkcionárov.

Predkladanie a riešenie § 13 ods. 1 a) - Navrhovatelia Bežné osobné údaje Zastupiteľstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

návrhov na ocenenie osobností zákona č. 18/2018 - Osoby navrhované na PSK smernice základe manažmentu 

z. z. ocenenie V rozshau titul, meno, (Registratúrny rizík ochrany 

priezvisko poriadok) osobných údajov, 

Súhlas dotknutej navrhovateľa, tel, posúdenia vplyvu na 

osoby číslo, e-mail; titul, ochranu osobných 

meno, priezvisko údajov a opatrení 

nominovaného, tel. popísaných v GAP 

číslo, adresa, stručný Analýze. 

životopis/charakteristi 

ka, podpis. 

Evidencia a vybavovanie § 13 ods. 1 c) - Zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

infožiadostí zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu potrebnom ( Registratúrny rizík ochrany 

na vybavenie poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - infožiadosti posúdenia vplyvu na 

zákon č. 211/2000 
ochranu osobných 

Z. z. o slobodnom
údajov a opatrení 

prístupe k
popísaných v GAP 

informáciám
Analýze. 

Vedenie evidencie návštev § 13 ods. 1 f) - Osoby vstupujúce do Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

v priestoroch prevádzkovateľa zákona č. 18/2018 priestorov smernice základe manažmentu 

Z. z. prevádzkovateľa
V rozsahu knihy (Registratúrny rizík ochrany 

návštev (meno poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem a priezvisko, číslo posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa občianskeho preukazu ochranu osobných 

/ pasu, dátum a čas údajov a opatrení 

vstupu, dôvod popísaných v GAP 

návštevy). Analýze. 

Kancelária riaditeľa ÚPSK - oddelenie právne 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

Evidencia zmlúv § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

prevádzkovateľa zákona č. 18/2018 a štatutárne orgány smernice základe manažmentu 

Z. z. (osoby oprávnené V rozsahu v akom sú (Registratúrny rizík ochrany 

konať) dodávateľov obsahom zmlúv. poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem 
a odberateľov tovaru posúdenia vplyvu na 

a služieb ochranu osobných 
prevádzkovateľa 

- zmluvné strany údajov a opatrení 

popísaných v GAP 

Analýze. 

Evidencia a riešenie súdnych § 13 ods. 1 f) - účastníci súdneho Bežné osobné údaje súdne orgány - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

sporov zákona č. 18/2018 konania advokáti smernice základe manažmentu 

z. z. V rozsahu meno exekútori (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, titul, zástupcovia poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem osobné údaje, ktoré sú žalobcu/žalovanéh 
posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa súčasťou súdneho o 
ochranu osobných 

spisu. údajov a opatrení 

popísaných v GAP 

Analýze. 

Vedenie podpisových vzorov § 13 ods. I f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zamestnancov zákona č. I 8/20 I 8 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 

Z. z. - štatutárne orgány V rozsahu titul, meno (Registratúrny rizík ochrany 

prevádzkovateľa a priezvisko, dátum poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem nástupu do posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa zamestnania, pracovné ochranu osobných 

zaradenie, podpis údajov a opatrení 

dotknutej osoby. popísaných v GAP 

Analýze. 

Evidencia plných mocí a § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

poverení zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 

z. z. - štatutárne orgány V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

prevádzkovateľa a priezvisko, titul, poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem dátum narodenia, posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa rodné číslo, podpis. ochranu osobných 

údajov a opatrení 

popísaných v GAP 

Analýze. 

Kancelária riaditeľa ÚPSK - oddelenie správy vnútornej prevádzky 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

Monitorovanie polohy vozidiel § 13 ods. 1 t) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
prevádzkovateľa zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
prostredníctvom GPS z. z. - volení predstavitelia (v rozsahu: meno (Registratúrny rizík ochrany 

PSK a priezvisko, poloha) poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem 
posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

prevádzkovateľa 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Evidencia dohôd o používaní § 13 ods. l b) - zamestnanci Bežné osobné údaje - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
služobného vozidla zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 

z. z. - volení predstavitelia (v rozsahu: meno (Registratúrny rizík ochrany 

PSK a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Zmluva pobytu, pozícia, posúdenia vplyvu na 

s dotknutou podpis; údaje ochranu osobných 

osobou v rozsahu vodičského údajov a opatrení 

oprávnenia) popísaných v GAP 
Analýze. 

Evidencia a riešenie § 13 ods. l t) - zamestnanci Bežné osobné údaje - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
dopravných nehôd s účasťou zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
vozidiel prevádzkovateľa Z. z. - volení predstavitelia (v rozsahu: meno (Registratúrny rizík ochrany 

PSK a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem pobytu, pozícia, posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa podpis; údaje ochranu osobných 

v rozsahu vodičského údajov a opatrení 

oprávnenia) popísaných v GAP 
Analýze. 

Odbor SO pre IROP 

Evidencia hodnotiteľov § 13 ods. 1 c) - Hodnotitelia Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
projektov pracujúcich na zákona č. 18/2018 projektov pôdohospodárstva smernice základe manažmentu 
Dohodu o vykonaní práce Z.z - Štatutárny orgán V rozsahu titul, meno, 

a rozvoja vidieka (Registratúrny rizík ochrany 
zamestnávateľa SR poriadok) osobných údajov, priezvisko, email, 

Osobitný predpis telefónne číslo) posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Nariadenie Rady č. údajov a opatrení 
1083/2006 popísaných v GAP 
o Európskom Analýze. 
fonde regionálneho
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

rozvoja, 
Európskom 
sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde 
Zákon č. 57/2010 
Z. z. o podpore
poskytovanej
z fondov ES
Zákon č.539/2008 
Z. z. o podpore
regionálneho
rozvoja

Evidencia a riešenie žiadostí § 13 ods. 1 c) - Štatutárne orgány Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

o platbu, splnomocnení zákona č. 18/2018 žiadateľov pôdohospodárstva smernice základe manažmentu 

a podpisových vzorov Z.z - Osoby oprávnené Rozsah osobných 
a rozvoja vidieka (Registratúrny rizík ochrany 

k Žiadosti o NFP konať v mene SR osobných údajov, údajov vyplýva poriadok) 

Osobitný predpis 
žiadateľa z právnych predpisov 

Kontrolné orgány posúdenia vplyvu na 

SR . ochranu osobných 
Nariadenie Rady č. údajov a opatrení 
1083/2006 popísaných v GAP 
o Európskom Analýze. 
fonde regionálneho
rozvoja,
Európskom
sociálnom fonde
a Kohéznom fonde
Zákon č. 57/201 O 
Z. z. o podpore
poskytovanej
z fondov ES

Zákon č.539/2008 
Z. z. o podpore
regionálneho
rozvoja

Evidencia zoznamu § 13 ods. 1 t) - Hodnotitelia Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

hodnotiteľov projektov zákona č. 18/2018 projektov smernice základe manažmentu 

a žiadateľov o platbu Z. z. - Žiadatelia o platbu Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 

údajov - zoznam poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem hodnotiteľov posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

prevádzkovateľa projektov: titul, meno, údajov a opatrení 

priezvisko, tel. číslo, popísaných v GAP 

e-mail, pracovná Analýze. 

pozícia);

zoznam žiadateľov

o platbu: titul, meno,

priezvisko, výška

hrubej mzdy

a odvodov)

Odbor zdravotníctva 

Vykonávanie činností Etickej § 13 ods. 1 c) - členovia etickej Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

komisie zákona č. 18/2018 komisie Osobitná kategória smernice základe manažmentu 

Z.z - žiadatelia osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 

o stanovisko etickej poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis komisie Osobné údaje 
posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 576/2004 - zástupcovia v rozsahu 
ochranu osobných 

Z. z. o zdravotnej žiadateľov prekladaných žiadostí. 
údajov a opatrení 

popísaných v GAP 
starostlivosti, - zamestnanci

Analýze. 
službách a štatutárne orgány

súvisiacich žiadateľov

s poskytovaním - odborní zástupcovia

zdravotnej (skúšajúci)

starostlivosti - pacienti
a o  zmene

a doplnení

niektorých

zákonov

Zákon č. 362/2011 

Z. z. o liekoch

a zdravotníckych

pomôckach

Udeľovanie skupinových § 13 ods. 1 c) - žiadatelia o povolenie Bežné·osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

a individuálnych povolení na zákona č. 18/2018 - pacienti Osobitná kategória smernice základe manažmentu 

použitie neregistrovaných Z.z osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 
liekov poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis V rozsahu žiadostí 
posúdenia vplyvu na 

ochranu osobných 
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Zásady spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji 

Vyhláška č. a udelených povolení údajov a opatrení 

507/2005 Z. z. (meno a priezvisko popísaných v GAP 

ktorou sa upravujú lekára, meno Analýze. 

podrobnosti a priezvisko pacienta, 

o povoľovaní rodné číslo pacienta, 

terapeutického zdravotné záznamy 

použitia hromadne pacienta ( diagnóza)) 

vyrábaných liekov,

ktoré nepodliehajú

registrácií,

a podrobnosti o ich

úhrade na základe

verejného

zdravotného

poistenia

Vybavovanie žiadostí § 13 ods. 1 c) - žiadatelia o povolenie Bežné osobné údaje Register humánnej - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

o vydanie, zmenu a zrušenie zákona č. 18/2018 - štatutárne orgány Výpis z registra trestov farmácie smernice základe manažmentu 

povolenia vo verejnej lekárni a Z.z a zamestnanci (Registratúrny rizík ochrany 

v pobočke verejnej lekárne, vo žiadateľa V rozsahu stanovenom poriadok) osobných údajov, 

výdajni zdravotníckych
Osobitný predpis - odborný zástupca v § 6 zákona č. 

posúdenia vplyvu na 

pomôcok, vo výdajni
Zákon č. 362/2011 žiadateľa 362/2011 Z. z. 

ochranu osobných 

ortopedicko-protetických
o liekoch

údajov a opatrení 

zdravotníckych pomôcok a vo Z. z. o liekoch popísaných v GAP 

výdajni audio-protetických ZP a zdravotníckych a zdravotníckych
Analýze. 

pomôckach pomôckach.

Schvaľovanie prevádzkového § 13 ods. 1 c) - štatutárne orgány Bežné osobné údaje Register humánnej - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

času verejnej lekárne a výdajne zákona č. 18/2018 a zamestnanci farmácie smernice základe manažmentu 

zdravotníckych pomôcok, vo Z.z žiadateľa V rozsahu stanovenom (Registratúrny rizík ochrany 

výdajni ortopedicko- osobitným právnym poriadok) osobných údajov, 

protetických zdravotníckych 
Osobitný predpis predpisom (meno posúdenia vplyvu na 

pomôcok a vo výdajni audio- a priezvisko, adresa ochranu osobných 

protetických ZP Zákon č. 362/2011 údajov a opatrení 
Z. z. o liekoch bydliska, rodné číslo). 

popísaných v GAP 
a zdravotníckych Analýze. 
pomôckach

Vybavovanie podnetov § 13 ods. 1 c) - sťažovatelia Bežné osobné údaje Kontrolovaný - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

v oblasti poskytovania zákona č. 18/2018 - iné osoby, ktorých Osobitná kategória subjekt smernice základe manažmentu 
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zdravotníckej starostlivosti Z.z osobné údaje môžu osobných údajov Advokáti (Registratúrny rizík ochrany 

a udeľovanie správnych pokút byť predmetom Zdravotné poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis podnetu Osobné údaje poisťovne posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 576/2014 v rozsahu uvedenom Regionálny úrad ochranu osobných 

Z. z. o zdravotnej v podnete alebo verejného údajov a opatrení 

starostlivosti, v akom sú potrebné zdravotníctva popísaných v GAP 

službách počas preverenia Krajský odborník 
Analýze. 

súvisiacich podnetu). menovaný 

s poskytovaním Ministerstvom 

zdravotnej zdravotníctva 

starostlivosti

a o zmene

a doplnení

niektorých

zákonov

Určovanie poskytovateľa osobe § 13 ods. 1 c) - dotknutá osoba Bežné osobné údaje Poskytovateľ - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
pri odmietnutí jej návrhu na zákona č. 18/2018 - poskytovateľ Osobitná kategória zdravotnej smernice základe manažmentu 

uzatvorenie dohody Z.z zdravotnej osobných údajov starostlivosti (Registratúrny rizík ochrany 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti poriadok) osobných údajov, 

starostlivosti
Osobitný predpis 

posúdenia vplyvu na 
V rozsahu potrebnom 

ochranu osobných 
Zákon č. 576/2014 na rozhodnutie (meno 

Z. z. o zdravotnej a priezvisko, adresa 
údajov a opatrení 

popísaných v GAP 
starostlivosti, bydliska, dátum 

Analýze. 
službách narodenia, rodné číslo, 

súvisiacich telefón, adresa 

s poskytovaním elektronickej pošty, 

zdravotnej údaje uvedené 

starostlivosti v zdravotnej 

a o zmene dokumentácií, podpis). 

a doplnení

niektorých

zákonov

Schvaľovanie cenníkov § 13 ods. I c) - poskytovateľ Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

poskytovateľov zdravotnej zákona č. 18/2018 zdravotnej smernice základe manažmentu 

starostlivosti (Registratúrny rizík ochrany 
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Z.z starostlivosti V rozsahu meno poriadok) osobných údajov, 

a priezvisko, adresa posúdenia vplyvu na 

Osobitný predpis 
zariadenia, telefón, ochranu osobných 

Zákon č. 578/2004 
adresa elektronickej údajov a opatrení 

Z. z.
pošty. popísaných v GAP 

o poskytovateľoch
Analýze. 

zdravotnej

starosti ivosti,

zdravotníckych

pracovníkoch,

stavovských

organizáciách v

zdravotníctve

Vybavovanie žiadostí § 13 ods. 1 c) - žiadateľ o povolenie Bežné osobné údaje Register - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

o vydanie, zmenu a zrušenie zákona č. 18/2018 - štatutárne orgány Výpis z registra trestov zdravotníckych smernice základe manažmentu 

povolenia na prevádzku Z.z a zamestnanci zariadení (Registratúrny rizík ochrany 

zdravotníckeho zariadenia žiadateľa V rozsahu stanovenom 
poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - odborný zástupca v§ 13 zákona č. 
posúdenia vplyvu na 

žiadateľa 578/2004 Z. z. 
ochranu osobných 

Zákon č. 578/2004 údajov a opatrení 
Z. z. o poskytovateľoch

popísaných v GAP 
o poskytovateľoch zdravotnej

Analýze. 
zdravotnej starostlivosti,

starostlivosti, zdravotníckych

zdravotníckych pracovníkoch,

pracovníkoch, stavovských

stavovských organizáciách

organizáciách v v zdravotníctve.

zdravotníctve

Vydávanie povolení pre prevoz § 13 ods. 1 c) - žiadateľ o prevoz Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

mŕtvych tiel zákona č. 18/2018 - zosnulá osoba smernice základe manažmentu 

Z.z V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, vek, poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis príčina smrti, dátum 
posúdenia vplyvu na 

ochranu osobných 
Dohovor o prevoze 

a miesto narodenia, 
údajov a opatrení 

tiel mŕtvych osôb 
kontaktné údaje 

popísaných v GAP 
žiadateľa. 

Analýze. 
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Schvaľovanie prevádzkového § 13 ods. 1 c) - štatutárne orgány Bežné osobné údaje Register - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

času zdravotníckeho zariadenia zákona č. 18/2018 a zamestnanci zdravotníckych smernice základe manažmentu 

Z.z žiadateľa V rozsahu meno zariadení (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis zariadenia. 
posúdenia vplyvu na 

ochranu osobných 
Zákon č. 576/2014 údajov a opatrení 
Z. z. o zdravotnej popísaných v GAP 
starostlivosti, Analýze. 
službách
súvisiacich s
poskytovaním
zdravotnej
starostlivosti

Uchovávanie a odovzdávanie § 13 ods. 1 c) - fyzické osoby, Bežné osobné údaje Poskytovateľ - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zdravotnej dokumentácie zákona č. 18/2018 ktorých zdravotná Osobitná kategória zdravotníckej smernice základe manažmentu 

a posudzovanie vedenia takejto Z.z dokumentácia je osobných údajov starostlivosti (Registratúrny rizík ochrany 

dokumentácie predmetom poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis 
uchovávania/

V rozsahu zdravotnej 
posúdenia vplyvu na 

odovzdávania ochranu osobných 
Zákon č. 576/2014 karty. údajov a opatrení 
Z. z. o zdravotnej popísaných v GAP 
starostlivosti, Analýze. 
službách
súvisiacich
s poskytovaním
zdravotnej
starostlivosti
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov

Schvaľovanie žiadostí na § 13 ods. 1 c) - žiadatelia o zvýšenie Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zaradenie do špecializačného zákona č. 18/2018 kvalifikácie smernice základe manažmentu 

štúdia Z.z V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, adresa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis pobytu, kontaktné 
posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

27 
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Nariadenie vlády údaje, špecializácia údajov a opatrení 
č. 296/201 O Z. z. o žiadateľa, iné osobné popísaných v GAP 
odbornej údaje ak by boli Analýze. 
spôsobilosti na predmetom žiadosti. 
výkon 
zdravotníckeho 
povolania, spôsobe 
ďalšieho 
vzdelávania 
zdravotníckych 
pracovníkov, 
sústave 
špecializačn ých 
odborov a sústave 
certifikovaných 
pracovných 
činností 

Vykonávanie dozoru nad § 13 ods. 1 c) - štatutárne orgány Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
poskytovateľmi zdravotnej zákona č. 18/2018 a zamestnanci Osobitná kategória smernice základe manažmentu 
starostlivosti Z.z kontrolovaných osôb osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 

- pacienti poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis kontrolovaných osôb V rozsahu podľa typu 
posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 576/2014 - sťažovatelia kontroly. 
ochranu osobných 
údajov a opatrení 

Z. z. o zdravotnej popísaných v GAP 
starostlivosti, Analýze. 
službách
súvisiacich
s poskytovaním
zdravotnej
starostlivosti
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov

Odbor dopravy 

Návrh na začatie správneho § 13 ods. 1 c) - Účastníci správnych Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
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konania vo veci zákona č. 18/2018 konaní Výpis z registra trestov dopravy smernice základe manažmentu 
vydania/zmeny/zrušenia Z. z. a výstavby SR (Registratúrny rizík ochrany 
licencie na poskytovanie Osobitný predpis Rozsah osobných poriadok) osobných údajov, 
dopravných služieb na dráhe Zákon č. 513/2009 údajov vyplýva posúdenia vplyvu na 

Z. z. o doprave na z právnych predpisov ochranu osobných 

dráhach SR (Zákon o doprave údajov a opatrení 

na dráhach). popísaných v GAP 
Analýze. 

Pôsobnosť špeciálneho § 13 ods. 1 c) - Účastníci stavebného Bežné osobné údaje Orgány, ktoré sú - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
stavebného úradu pre dráhové zákona č. 18/2018 / kolaudačného zo zákona smernice základe manažmentu 
stavby Z. z. rozhodnutia Rozsah osobných účastníkmi (Registratúrny rizík ochrany 

údajov vyplýva stavebného poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis z právnych predpisov konania. posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 513/2009 SR (Zákon o doprave ochranu osobných 

Z. z. o doprave na na dráhach, Stavebný údajov a opatrení 

zákon) popísaných v GAP 
dráhach Analýze. 
Zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom 
plánovaní 
a stavebnom 
poriadku 

Vydávanie a vybavovanie § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia o vydanie Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
žiadostí o vydanie preukazov zákona č. 18/2018 preukazu Osobitná kategória dopravy smernice základe manažmentu 
na vedenie dráhového vozidla z. z. osobných údajov a výstavby SR (Registratúrny rizík ochrany 

Výpis z registra trestov poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis 
posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Zákon č. 513/2009 (v rozsahu titul, meno, údajov a opatrení 
Z. z. o doprave na priezvisko, fotogriafia, popísaných v GAP 
dráhach podpis, potvrdenie Analýze. 

o zdravotnej
a psychickej
spôsobilosti, výpis
z registra trestov)

Vybavovanie žiadosti o zmenu § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
cestovného poriadku zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 

Z. z. Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 
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údajov vyplýva poriadok) osobných údajov, 
Osobitný predpis z právnych predpisov posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 56/2012 SR (Zákon o cestnej ochranu osobných 

Z. z. o cestnej doprave) údajov a opatrení 

doprave popísaných v GAP 
Analýze. 

Vydávanie preukazov § 13 ods. 1 c) - Zamestnanci Bežné osobné údaje - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
kontrolórov poverených na zákona' č. 18/2018 prevádzkovateľa smernice základe manažmentu 
výkon odborného dozoru nad z. z. (v rozsahu titul, meno, (Registratúrny rizík ochrany 
cestou dopravou priezvisko, fotografia, poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis podpis) posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Zákon č. 56/2012 údajov a opatrení 
Z. z. o cestnej popísaných v GAP 
doprave Analýze. 

Odbor kultúry 

Organizácia podujatí § 13 ods. 1 b) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
propagujúcich kultúru v PSK zákona č. 18/2018 a štatutárne orgány smernice základe manažmentu 

Z. z. dodávateľov tovarov Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
a služieb v rozsahu v akom sú poriadok) osobných údajov, 

Zmluva uvedené na zmluvách posúdenia vplyvu na 

s dotknutou a prezenčných ochranu osobných 

osobou listinách z podujatí údajov a opatrení 

(meno a priezvisko, popísaných v GAP 

telefón, adresa Analýze. 

elektronickej pošty, 
podpis) 

Poskytovanie grantových § 13 ods. 1 f) - žiadatelia o príspevok Bežné osobné údaje Hodnotitelia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
dotácií z vlastných príjmov zákona č. 18/2018 z grantovej schémy žiadostí smernice základe manažmentu 
v zmysle VZN č. 57/2017 PSK Z. z. - zamestnanci Osobné údaje Zastupiteľstvo (Registratúrny rizík ochrany 
pre oblasť kultúry a štatutárne orgány v rozsahu v akom sú PSK poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem žiadateľov uvedené na žiadostiach posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa o príspevok. ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Výkon kontrolnej činnosti § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
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v organizáciách zákona č. 18/2018 a štatutárne orgány smernice základe manažmentu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Z. z. kontorlovanej Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
prevádzkovateľa organizácie v rozsahu v akom sú poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem predmetom kontroly. posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Realizácia výberových konaní § 13 ods. 1 c) - uchádzači o pozíciu Bežné osobné údaje. Výberová komisia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
na riaditeľov organizácií zákona č. 18/2018 riaditeľa smernice základe manažmentu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Z. z. - riaditelia organizácií Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
PSK a vedenie ich osobných v rozsahu v akom sa poriadok) osobných údajov, 
spisov Osobitný predpis nachádzajú posúdenia vplyvu na 

v podkladoch ochranu osobných 

Zákon č. 302/2001 uchádzača (životopis, údajov a opatrení 

Z. z. o samospráve žiadosť o zamestnanie, popísaných v GAP 

a pod.). Analýze. 
vyšších územných
celkov

Odbor regionálneho rozvoja 

Poskytovanie bezplatného § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
poradenstva a konzultácií zákona č. 18/2018 a prijímatelia pomoci smernice základe manažmentu 
žiadateľom a prijímateľom Z. z. V rozsahu názov (Registratúrny rizík ochrany 
pomoci žiadateľa, meno poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis a priezvisko, okres, e- posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Nariadenie Rady č. mail, tel. číslo. 
údajov a opatrení 

1083/2006 
popísaných v GAP 

o Európskom
Analýze. fonde regionálneho

rozvoja,
Európskom
sociálnom fonde
a Kohéznom fonde

Zákon č. 57/2010 
Z. z. o podpore
poskytovanej
z fondov ES
Zákon č.539/2008 
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Z. z. o podpore
regionálneho
rozvoja

Budovanie databázy záujemcov § 13 ods. 1 c) - Záujemcovia Bežné osobné údaje Úrad podpredsedu - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
o európske a štrukturálne fondy zákona č. 18/2018 vlády SR pre smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu titul, meno, 
investície (Registratúrny rizík ochrany 
a informatizáciu 

poriadok) osobných údajov, priezvisko, e-mail, tel. 

Osobitný predpis číslo. posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Nariadenie Rady č. údajov a opatrení 
1083/2006 popísaných v GAP 
o Európskom
fonde regionálneho Analýze. 

rozvoja,
Európskom
sociálnom fonde
a Kohéznom fonde

Evidencia pripomienok od § 13 ods. 1 c) - žiadatelia o Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
fyzických osôb k ÚPN a ÚPP zákona č. 18/2018 vyjadrenie smernice základe manažmentu 
regiónov v rámci ich Z. z. Podľa rozsahu, ktorý (Registratúrny rizík ochrany 
obstarávania PSK uvedie dotknutá osoba poriadok) osobných údajov, 

Osobitné predpisy 
posúdenia vplyvu na 

-zákon č.
ochranu osobných 

416/2001 Z. z.
údajov a opatrení 

o prechode
popísaných v GAP 

niektorých
Analýze. 

pôsobností
z orgánov štátnej
správy na obce
a na vyššie územné
celky

zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom 
plánovaní 
a stavebnom 
poriadku v znení 
neskorších 
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predpisov 

Odbor školstva mládeže tel. výchovy a športu 

Organizácia výberových § 13 ods. 1 c) - Uchádzači o pozíciu Bežné osobné údaje Výberová komisia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
konaní na riaditeľov škôl zákona č. 18/2018 riaditeľa (Rada školy) smernice základe manažmentu 
v zriaďovacej pôsobnosti PSK Z.z Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
a vedenie ich osobných spisov v rozsahu v ako sa poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis nachádzajú posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 302/2001 v podkladoch ochranu osobných 

Z. z. o samospráve uchádzača (životopis, údajov a opatrení 

vyšších územných žiadosť o zamestnanie, popísaných v GAP 

celkov a pod.) Analýze. 

Zákon č. 596/2003 
Z. z. o štátnej
správe v školstve
a školskej
samospráve

Delegovanie osôb do Rád škôl § 13 ods. I c) - Osoby delegované na Bežné osobné údaje Okresný úrad - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
a územnej školskej rady zákona č. 18/2018 pozíciu v Rade školy Prešov smernice základe manažmentu 

Z.z a Územnej školskej V rozsahu potrebnom Rada školy (Registratúrny rizík ochrany 
rady pre výkon právomoci Územná školská poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis (meno a priezvisko, rada posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 596/2003 adresa pobytu, telefón, ochranu osobných 

Z. z. o štátnej adresa elektronickej údajov a opatrení 

správe v školstve pošty) popísaných v GAP 
Analýze. 

a školskej
samospráve

Pôsobnosť odvolacieho orgánu § 13 ods. 1 c) - účastník sporu Bežné osobné údaje Škola voči - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
voči rozhodnutiam riaditeľov zákona č. 18/2018 (zákonný zástupca rozhodnutiu, smernice základe manažmentu 
základných a stredných škôl Z.z dieťaťa, žiak) V rozsahu osobných ktorej smeruje (Registratúrny rizík ochrany 

údajov uvedených odvolanie poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis v odvolaní (podľa typu posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 596/2003 sporu). ochranu osobných 
údajov a opatrení 

Z. z. o štátnej popísaných v GAP 
správe v školstve Analýze. 
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a školskej 
samospráve 

Poskytovanie grantových § 13 ods. 1 f) - žiadatelia o príspevok Bežné osobné údaje Hodnotitelia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
dotácií pre oblasť školstva zákona č. 18/2018 z grantovej schémy žiadosti smernice základe manažmentu 

Z. z. - zamestnanci Osobné údaje Zastupiteľstvo (Registratúrny rizík ochrany 

a štatutárne orgány v rozsahu v akom sú PSK poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem žiadateľov uvedené na žiadostiach posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa o príspevok. ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Navrhovanie a oceňovanie § 13 ods. 1 c) - Žiaci stredných škôl Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
žiakov stredných škôl zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozshau potrebnom (Registratúrny rizík ochrany 

na udelenie ocenenia poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - (meno a priezvisko, posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 245/2008 rok narodenia, škola) ochranu osobných 

Z. z. o výchove údajov a opatrení 

a vzdelávaní popísaných v GAP 

(školský zákon) Analýze. 

Výkon kontrolnej činnosti § 13 ods. 1 f) - zamestnanci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
v organizáciách zákona č. 18/2018 a štatutárne orgány smernice základe manažmentu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Z. z. kontorlovanej Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
prevádzkovateľa organizácie v rozsahu v akom sú poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem predmetom kontroly. posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

prevádzkovateľa 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Evidencia zmlúv o vykonávaní § 13 ods. 1 c) - štatutárny Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
odbornej praxe a učebných zákona č. 18/2018 zástupcovia smernice základe manažmentu 
zmlúv o duálnom vzdelávaní Z.z a zamestnanci školy V rozsahu osobných (Registratúrny rizík ochrany 

- štatutárny údajov uvedených poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis zástupcovia v zmluve. posúdenia vplyvu na 

a zamestnanci ochranu osobných 
Zákon č. 245/2008 

spoločnosti v ktorej údajov a opatrení 
Z. z. o výchove

sa vykonáva popísaných v GAP 
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a vzdelávaní vzdelávanie Analýze. 
(školský zákon) - žiaci zapojení do 
Zákon č. 61/2015 odborného a duálneho
Z. z. o odbornom vzdelávania
vzdelávaní a
príprave

Odbor sociálnych vecí a rodiny 

Vybavovanie žiadostí § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia Bežné osobné údaje Poskytovateľ - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
o posúdenie odkázanosti na zákona č. 18/2018 o poskytnutie Osobitná kategória sociálnej služby smernice základe manažmentu 
sociálnu službu, žiadostí Z. z. sociálnej služby osobných údajov Posudkový lekár (Registratúrny rizík ochrany 
o zabezpečenie poskytovania poriadok) osobných údajov, 
sociálnej služby a žiadostí

Osobitný predpis Rozsah osobných 
posúdenia vplyvu na 

o neodkladné zabezpečenie ochranu osobných 
poskytnutia sociálnych služieb Zákon č. 448/2008 údajov vyplýva z 

údajov a opatrení 
Z. z. o sociálnych obsahu žiadosti 

popísaných v GAP 
službách a právnych predpisov. 

Analýze. 

Registrácia poskytovateľov § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia o zápis do Bežné osobné údaje Ministerstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
sociálnych služieb a vedenie zákona č. 18/2018 registra Výpis z registra trestov práce, sociálnych smernice základe manažmentu 
verejného registra Z. z. poskytovateľov vecí a rodiny SR (Registratúrny rizík ochrany 
poskytovateľov sociálnej služby

Rozsah osobných Verejný register poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis 
(fyzické osoby alebo

údajov vyplýva z na internete posúdenia vplyvu na 
štatutárne orgány ochranu osobných 

Zákon č. 448/2008 právnických osôb)
obsahu žiadosti 

údajov a opatrení 
Z. z. o sociálnych a právnych predpisov. 

popísaných v GAP 
službách Analýze. 

Poskytovanie finančného § 13 ods. 1 b) - Štatutárne orgány Bežné osobné údaje Povinné - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
príspevku neverejným zákona č. 18/2018 a zamestnanci zverejňovanie smernice základe manažmentu 
poskytovateľom sociálnych z. z. žiadateľa Osobné údaje potrebné zmlúv na internete (Registratúrny rizík ochrany 
služieb a ich vyúčtovanie na uzatvorenie zmluvy poriadok) osobných údajov, 

Zmluva a preukazovanie posúdenia vplyvu na 

s poskytovateľom nárokov na vyplatenie ochranu osobných 

sociálnych služieb príspevku (mzdové údajov a opatrení 

listy, pracovné zmluvy popísaných v GAP 

alebo iné dokumenty) Analýze. 

Poskytovanie grantových § 13 ods. 1 f) - žiadatelia o príspevok Bežné osobné údaje Hodnotitelia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
dotácií z vlastných príjmov zákona č. 18/2018 z grantovej schémy žiadostí smernice základe manažmentu 

rizík ochrany 
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v zmysle príslušného VZN Z. z. - zamestnanci Osobné údaje Zastupiteľstvo (Registratúrny osobných údajov, 
a štatutárne orgány v rozsahu v akom sú PSK poriadok) posúdenia vplyvu na 

Oprávnený záujem žiadateľov uvedené na žiadostiach ochranu osobných 

prevádzkovateľa o príspevok. údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Výkon kontrolnej činnosti § 13 ods. 1 c) - Štatutárne orgány Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
poskytovateľov sociálnych zákona č. 18/2018 a zamestnanci Osobitná kategória smernice základe manažmentu 
služieb a evidencia Z. z. poskytovateľov osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 
prijímateľov sociálnej služby - Osoby, ktorým je poriadok) osobných údajov, 
u poskytovateľov 

Osobitný predpis poskytovaná sociálna Osobné údaje, ktoré sú 
posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 448/2008 
služba nevyhnutné pre výkon 

ochranu osobných 

Z. z. o sociálnych kontroly. 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 

službách Analýze. 

Posudzovanie odkázanosti na § 13 ods. 1 c) - osoba, ktorá sa Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
sociálnu službu vrátane zákona č. 18/2018 posudzuje Osobitná kategória smernice základe manažmentu 
zdravotného a sociálneho Z. z. osobných údajov (Registratúrny rizík ochrany 
šetrenia poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis Osobné údaje 
posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 448/2008 v rozsahu 
ochranu osobných 

Z. z. o sociálnych nevyhnutnom na 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 

službách vykonanie posúdenia 
Analýze. 

(najmä zdravotné, 
sociálne, majetkové 
údaje). 

Evidencia subjektov § 13 ods. 1 c) - Štatutárne orgány Bežné osobné údaje Verejne prístupná - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
vykonávajúcich opatrenia zákona č. 18/2018 a zamestnanci Výpis z registra trestov evidencia smernice základe manažmentu 
sociálnoprávnej ochrany detí Z. z. subjektov (Registratúrny rizík ochrany 
a sociálnej kurately 

Rozsah osobných poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis údajov vyplýva z 
posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Zákon č. 305/2005 obsahu žiadosti 
údajov a opatrení 

Z. z. a právnych predpisov. 
popísaných v GAP 

o sociálnoprávnej Analýze. 
ochrane detí
a o sociálnej
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kuratele 

Odbor financií 

Vedenie účtovnej agendy § 13 ods. 1 c) - zamestnanci Bežné osobné údaje Finančná správa - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zákona č. 18/2018 prevádzkovateľa Výbor pre smernice základe manažmentu 

z. z. - zamestnanci Osobné údaje štatutárny audit (Registratúrny rizík ochrany 

a štatutárne orgány v rozsahu v akom sú poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - dodávateľov tovarov uvedené na účtovných Sprostredkovateľ: 
posúdenia vplyvu na 

zákon č. 431/2002 a služieb dokladoch ochranu osobných 
Asseco Solutions, údajov a opatrení 

Z. z. o účtovníctve a.s. popísaných v GAP 
Analýze. 

Vedenie zoznamu § 13 ods. 1 t) - Disponenti účtu Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
používateľov splnomocnených zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 
disponovať s finančnými Z. z. V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 
prostriedkami na účte a priezvisko, pozícia poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem osoby, adresa pobytu posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa osoby, dátum ochranu osobných 

narodenia, podpis. údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Evidencia podpisových vzorov § 13 ods. 1 f) - Disponenti účtu Bežné osobné údaje Banková inštitúcia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
k bankovým účtom zákona č. 18/2018 smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu meno (Registratúrny rizík ochrany 

a priezvisko, pozícia poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem osoby, adresa pobytu posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa osoby, dátum ochranu osobných 

narodenia, podpis. údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Pripojenie/vyradenie § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia Bežné osobné údaje Štátna pokladnica - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
klienta/používateľa v systéme zákona č. 18/2018 o pripojenie/vyradení Kontrolné orgány smernice základe manažmentu 
štátnej pokladnice Z. z. e používateľa Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 

v systéme štátnej údajov vyplýva poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis -
pokladnice z právnych predpisov posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 291/2002 SR (zákon o štátnej ochranu osobných 

Z. z. o štátnej pokladnici) - osobné údajov a opatrení 

údaje v rozsahu popísaných v GAP 
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pokladnici formulára: Ziadosť Analýze. 
o pripojenie/vyradenie
používateľa v systéme
štátnej pokladnice.

Udelenie/zrušenie prístupu do § 13 ods. 1 c) - Žiadatelia o prístup Bežné osobné údaje Štátna pokladnica - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
informačného systému RIS, zákona č. 18/2018 do Rozpočtového Kontrolné orgány smernice základe manažmentu 
CKS, KTI Z. z. informačného

Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 
systému,

údajov vyplýva poriadok) osobných údajov, 
Komunikačno

Osobitný predpis - technologickej z právnych predpisov posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 291/2002 infraštruktúry SR (zákon o štátnej ochranu osobných 

Z. z. o štátnej DataCentra a do pokladnici) - osobné údajov a opatrení 

pokladnici informačného údaje v rozsahu popísaných v GAP 

systému CKS formulárov: Žiadosť Analýze. 

o prístup do
Rozpočtového
informačného
systému; Žiadosť
o prístup používateľa
do komunikačno
technologickej
infraštruktúry
DataCentra; Žiadosť
o založenie/zrušenie/z
menu prístupu
používateľa do
informačného systému
CKS.

Evidencia zmlúv o vydaní § 13 ods. 1 c) - Oprávnení držitelia Bežné osobné údaje Štátna pokladnica - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
a používaní debetných zákona č. 18/2018 karty Kontrolné orgány smernice základe manažmentu 
platobných kariet Z. z. Rozsah osobných (Registratúrny rizík ochrany 

údajov vyplýva poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - z právnych predpisov posúdenia vplyvu na 

Zákon č. 291/2002 SR ( obchodný ochranu osobných 

Z. z. o štátnej zákonník) - titul, údajov a opatrení 

pokladnici meno, priezvisko, popísaných v GAP 

Zákon č. 513/1991 adresa trvalého Analýze. 

Zb. Obchodný pobytu, rodné číslo, 
číslo a séria OP, tel. 
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zákonník číslo, podpis). 

Poskytovanie grantových § 13 ods. 1 f) - žiadatelia o príspevok Bežné osobné údaje Hodnotitelia - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
dotácií z vlastných príjmov zákona č. 18/2018 z grantovej schémy žiadostí smernice základe manažmentu 

v zmysle príslušného VZN Z. z. - zamestnanci Osobné údaje Zastupiteľstvo (Registratúrny rizík ochrany 

a štatutárne orgány v rozsahu v akom sú PSK poriadok) osobných údajov, 

Oprávnený záujem žiadateľov uvedené na žiadostiach posúdenia vplyvu na 

prevádzkovateľa o príspevok. ochranu osobných 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Odbor správy majetku 

Uzatváranie kúpnopredajných § 13 ods. 1 b) - zmluvné strany Bežné osobné údaje Zastupiteľstvo - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
zmlúv a nájomných zmlúv (pre zákona č. 18/2018 PSK smernice základe manažmentu 
majetok prevádzkovateľa) Z. z. Podľa rozsahu, ktorý (Registratúrny rizík ochrany 

je nevyhnutný pre poriadok) osobných údajov, 

Zmluva daný typ zmluvy. posúdenia vplyvu na 

s dotknutou 
ochranu osobných 

osobou 
údajov a opatrení 
popísaných v GAP 
Analýze. 

Príprava a realizácia § 13 ods. l c) - Stavbyvedúci Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
stavebných činností - výber zákona č. 18/2018 - Osoby vykonávajúce smernice základe manažmentu 
projektantov a stavebných Z. z. stavebný dozor Osobné údaje (Registratúrny rizík ochrany 
dozorov v rozsahu uvedenom poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - na Osvedčení posúdenia vplyvu na 

zákon č. 50/1976 o vykonaní skúšky ochranu osobných 

Z. z. o územnom odbornej spôsobilosti: údajov a opatrení 

plánovaní a titul, meno, popísaných v GAP 

stavebnom priezvisko, dátum Analýze. 

poriadku (stavebný narodenia, číslo
zákon) osvedčenia.

zákon č. 302/2001 
Z. z. o samospráve
vyšších územných
celkov,

zákon č. 552/2003 
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Z. z. o výkone
práce vo verejnom
záujme

Organizovanie verejných § 13 ods. l c) - účastníci verejného Bežné osobné údaje Národný - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
obchodných súťaží a verejného zákona č. 18/2018 obstarávania/ kontrolný úrad smernice základe manažmentu 
obstarávania a hodnotenie Z. z. obchodnej súťaže V rozsahu podľa typu Úrad pre verejné (Registratúrny rizík ochrany 
predložených ponúk sút'aže / verejného obstarávanie poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis - obstarávania - na Riadiaci orgán pre posúdenia vplyvu na 

zákon č. 343/2015 základe podkladov operačný program ochranu osobných 

Z. z. o verejnom obstarávateľa (napr.: údajov a opatrení 

obstarávaní identifikačné údaje, popísaných v GAP 

životopis odborne Analýze. 

spôsobilej osoby, 
a iné) 

Informácie 
o hodnotiteľoch ( v
rozsahu meno
a priezvisko, adresa,
dátum narodenia,
podpis)

Evidencia subdodávateľov § 13 ods. l c) Štatutárne orgány Bežné osobné údaje Úrad pre verejné - Podľa internej Opatrenia prijaté na 

zákona č. 18/2018 subdodávateľov obstarávanie smernice základe manažmentu 

Z. z. V rozsahu titul, meno, Kontrolné orgány (Registratúrny rizík ochrany 

priezvisko, podpis. poriadok) osobných údajov, 

Osobitný predpis -
posúdenia vplyvu na 
ochranu osobných 

Zákon č. 343/2015 údajov a opatrení 
Z. z. o verejnom popísaných v GAP 
obstarávaní Analýze. 

Odbor cezhraničných a iných programov EÚ 

Podpora a implementácia § 13 ods. I b) - štatutárny orgán Bežné osobné údaje - - Podľa internej Opatrenia prijaté na 
projektov a žiadateľov zákona č. 18/2018 žiadateľa Výpis z registra trestov smernice základe manažmentu 

Z. z. - zamestnanci žiadateľa (Registratúrny rizík ochrany 

- riešitelia projektov V rozsahu meno poriadok) osobných údajov, 

Zmluva a priezvisko, dátum 
posúdenia vplyvu na 

s dotknutou narodenia, adresa 
ochranu osobných 
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osobou trvalého pobytu, výpis údajov a opatrení 

z registra trestov popísaných v GAP 

štatutárneho orgánu, Analýze. 

informácie v rozsahu 

pracovnej zmluvy, 

podpis. 
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